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االجتماع السادس عشر

فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2017
البند (11ج) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
التعاااوو وااساااعاالس االاااتنتاجاو والتا ااياو ااتص الة
باالية اللجنة ااعنية بتعزيز التعاوو وااساعاال

ااتنتاجاو اللجنة ااعنية بتعزيز التعاوو وااساعاال
مقامة من اللجنة ااعنية بتعزيز التعاوو وااساعاال (أوغناا واجلزائر وهالناا وكناا)

أوالا -تقرير عن أنشطة اللجنة
ألف -مقامة
ززع
 -1ركز ا النةنززع امل نيززع ا يز الا ززاون واملسززاعديف (النةنززع) ، ،عنىيززث و يا ززا ،عن ز
جم ز ززا ا لن م ز ز ز ال ز ززن املص ز ززما اس ز ززد ا ،ز ززا ا الى دي ز ززع ،و ز ز ز م الش ز ز ز اكاا ،وحتدي ز ززد
ا ااياجاا والاحدايا.
 -2ومنث ا جاماع اخلامس عش لندول األطز ا ،،عدزد رسزيس النةنزع زهزا  14اجاماعزا.
ومن ا ا جاماع الداخني لنةنع ملناقشع خمانف جواند عمن ا ،فض عن اجاماعاا مع خمانف
جلان ا عىاقيع واجاماعاا مع خمانف اجل اا امل نيع صاابع املصزنحع ،ازا في زا الزدول األطز ا،
املاض ز ريف ،حتض ز ا ملش ززاركا ا  ،ال ززن املص ززما اس ززد ا ،ززا ا الى دي ززع ،وك ززثلك م ززع اجل ززاا
امل امع ا فع امل يد عن هثا الن وابملشاركع فيه.
-3

وأخ ا ،قدمت النةنع عد ي ا عن الاددم الثي أا زعه  ،جمال الانىيث إىل جلنع الانسيق.

ابء -النهج ااصمم حسب احلاالو الفردية
 ، -4إطار و يع النةنزع املا ندزع ايسز ع يز الشز اكاا زد الزدول األطز ا ،الز عنزامس
املسززاعديف وعنززك الدززادريف عنز عدززدع ا ،وماا ززع لناوصززياا الزوارديف  ،ااززانااجاا النةنززع املددمززع
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إىل ا جام ززاع اخل ززامس عش ز لن ززدول األط ز ا ،،و ا ززيما  ،امل ف ززق  ،1واص ززنت النةن ززع ع ززوي
وعنىيث هن الا اون واملساعديف املصما اسد ا،ا ا الى ديع.
 -5وعدد ا جاماع الاة ييب األول مع ك واعيا ،الثي عدد عن هامش ا جاماع اخلزامس
عش لندول األط ا ،،اجام ت النةنزع مزع عزدد مزن اجل زاا امل نيزع صزاابع املصزنحع ،ازا في زا
ال ززدول ،لاحدي ززد ال ززدروب املساسنص ززع ي ززع حتس ززد املن ةي ززع .كم ززا عد ززدا النةن ززع ع ززددا م ززن
ا جاماعاا مع الدول األط ا ،الز طنبزت م نومزاا إيزافيع وأ زدا ر با زا  ،ا ازاىاديف مزن
الن املصما اسد ا،ا ا الى ديزع .ولايسز ف زا املن ةيزع ،أعزدا النةنزع و يدزع مزن صزىحع
وااديف شأن الن املصما اسد ا،ا ا الى ديع (انظ امل فق .)1
 -6وعن ز ه ززامش اجاماع ززاا م ززا ززد ال ززدورعد امل د ززوديف  8 ،و 9ا ي ان/يوني ززه ،2017
عدززد اجامززاع شززأن الززن املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع مززع السززودان ،عز فيززه اااياجاعززه
وحتدايع ززه  ،عنىي ززث ا عىاقي ززع أعدبا ززه مناقش ززع م ززع املش ززاركد امل ززدعوين .وحتض ز ا هل ززثا ا جام ززاع،
واا ززانادا إىل ال ززدروب املساسنص ززع م ززن ا جام ززاع الاة ز ز ييب م ززع ك واعي ززا ،أرا ززنت ،قب ز ز موع ززد
ا جاماع ىرتيف كافيع ،إىل املشاركد الثين اخاارها السودان املواد املا ندع اب جاماع لننظ في ا،
مث ز ع ز قدمززه السززودان وجززدول أعمززال مىص ز وجمموعززع مززن األاززةنع .كمززا دعيززت النةنززع
امل نيع اساعديف الضحااي والنةنزع امل نيزع انىيزث املزاديف ، 5ضزور هزثا ا جامزاع مزن أجز مواصزنع
ع ي الا اون د جلان ا عىاقيع.
 -7و يززع مواصززنع حتسززد ال ززن املابززع ،أرا ز ااادصززا عد ززد ا جامززاع مززع الس ززودان إىل
املشاركد لنحصول عن ع ديباهتا .وكانت امل اظاا إجيا يزع عنز ال مزوم ،ر زا الاشزديد عنز أن
الرتمجززع الىوريززع ال اليززع اجلززوديف عشززق  ،عنززد ا قاضززا  ،عنصز ا م مززا لنةززا ا جاماعزاا .وأعززدا
النةنززع والسززودان عد يز ا خااميززا وي ز ا صززي اه الن اسيززع وعممززاهن  ،هنايززع أينول/اززبامرب  2017ززد
اجامززاع لادييمززه عدززد عن ز هززامش ا جامززاع السززا ع عش ز لنززدول األط ز ا ، ،اعىاقيززع الززثخاس
ال ندوديزع .وأ نز السزودان النةنزع أبنزه جز ا املاا زع  ،السزودان عدزد ا جامزاع املا نزق ابلززن
املصما اسد ا،ا ا الى ديع امل دود  ،ا ي ان/يونيه مع عدد من ممثنزي البنزدان الزثين اعصزنوا
ابملكز الدززومي ملقافحززع األل ززام  ،السززودان .و ي اززرب السززودان الززن املصززما اسززد ا،ززا ا
الى ديع ادث منى دا ج ا من عمنيزع لا يز ا،زوار زد اجل زاا امل نيزع صزاابع املصزنحع ،وقزد
اعىدت النةنع والسودان عن مواصنع اوارمها.
 -8وعدد الاشاور مع عدد من الدول األط ا ،امل امع ابملشاركع  ،الن املصما اسزد
ا،ا ا الى ديع ،شز عت النةنزع  ،الانسزيق مزع هزثهن الزدول ،ظزد ،عنظزيا أنشز ع عنز هزامش
ا جاماع السادب عشز لنزدول األطز ا .،وااساضزيف زمبزا وي والنةنزع اجاماعزا عنز هزامش
ا جامززاع السززادب عش ز لنززدول األط ز ا .،وجتز ي النةنززع  ،الوقززت ال ز اهن مشززاوراا مززع دول
أط ا ،أخ ى م امع ابملشاركع  ،الن املصما اسد ا،ا ا الى ديع.

جيم -برانمج الشراكاو
 ، -9إطز ززار و يز ززع النةنز ززع املا ندز ززع ابلنظ ز ز  ،ااز ززاسدام أدواا عبز ززادل امل نومز ززاا لا ي ز ز
الشز ز اكاا ززد ال ززدول األطز ز ا ،،اااقش ززىت ا ززب ا ا ززاىاديف عنز ز م ززو أفضز ز م ززن ز ز م
ا عىاقيززع الدززاسا لنشز اكاا .و ،راززالع مؤرخززع  8شززباف/فرباي  ،2017أ ز زا النةنززع أولوايهتززا،
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وشة ت الزدول األطز ا ،عنز عدزدل م نومزاا جديزديف أو ود زع أو ع ديبزاا شزأن از عمز
م الش اكاا .ولألاف ،مل عانق النةنع أي م نوماا.
 -10ونظ ز ا النةنززع  ،خيززاراا خمانىززع لاحسززد ااززاسدام ز م الش ز اكاا ،اززا  ،لززك
إمقانيززع إيززافع أدايف إلقرتونيززع لايس ز عدززدل الززدول األط ز ا ،لاداري هززا اوجززد املززاديف  7وإاتاززع
م نومززاا إيززافيع شززأن الاحززدايا امل واززع مززن شززأهنا ع ي ز ا اززاىاديف عن ز مززو أفض ز مززن
امل نومزاا املددمززع وإمقانيززع ا،صزول عني ززا شززق أاز ع .واززيدادى إبطززار دليز عدززدل الادززاري
الززثي اعامدعززه الززدول األط ز ا ، ،اجاماع ززا ال ا ززع عش ز  .وج ز ى النظ ز أيض زا  ،مسززألع إدراج
أدايف إليقرتوني ززع عق ززن أن عش ززم اا ززاماريف إي ززافيع طوعي ززع لاب ززادل امل نوم ززاا  ،إط ززار فز ز ع م ززن
الرب م ماا لن موم و/أو ومي قنمع ا .
 -11و زد الا ديبزاا الزوارديف مزن جلنزع الانسزيق ،أعزدا النةنزع ااادصزا وعممازه عنز مجيزع
الززدول األط ز ا ،ااىسززارها عززن األ ز ا ال ز عسززاسدم ألجن ززا أدايف ز م الش ز اكاا وعززن
اززب حتسززد الززرب م ا،ززاب ليسززاةيد عن ز مززو أفض ز ااياجاهتززا ،و لززك مززن أج ز حتديززد
ما إ ا كان املضي قدما  ،عوايع ن اق الرب م جمداي.
 -12وعموما ،أ دا الزدول ال شز ون الز أجا زت عنز ا اادصزا اازا دادها لنمسزامهع ،
الرب م  .وراد م ظم ا أيضا إبمقانيع إاتاع خيار إجناز الاداري املددمع اوجد املاديف  7عنز
شززبقع ارتنرتنززت ،وإبمقانيززع ند ز امل نومززاا ال زوارديف  ،هززثهن الادززاري إىل الززرب م  .ويامث ز أاززد
ا اانااجاا ال سيسيع  ،أن اااسدام الرب م من قبز الزدول األطز ا ،الز ع قزف عنز عنىيزث
الا اماهتززا اوجززد ا عىاقيززع ايشززق أاززد أكززرب ال وامز ا،اابززع فيمززا يا نززق اباززاسدامه مززن قبز
دول أخز ز ى ،و ،أن البي ززع ه ززثهن الز زدول املش ززاركع  ،ا اادص ززا عنز ز اا ززا داد لاب ززادل م ظ ززا
امل نوماا ال ي د  ،م فا ا ها من الدول ال أجا ت عنيه .كما قب زها نصف الدول
اجمليبززع مشززاركع الززدول ز األط ز ا ، ،ا عىاقيززع واملنظمززاا ا،قوميززع الدوليززع واملنظمززاا ز
ا،قوميع ، ،اد مل يددم م ظم ا رأاي ااابا  ،هثا الشأن.

داط -حتايا االحتياجاو والتحاايو
 8 ، -13شباف/فرباي  ،2017وج ت النةنزع رازالع إىل الزدول األطز ا ،لاشزةي ا عنز
إدراج م نوماا عن اااياجاهتا وحتدايهتا  ،عداري ها اوجد املاديف .7
 -14وفض عن القاا ع إىل الدول األط ا ،،أج ا النةنع اوارا مع النةنع امل نيع اسزاعديف
الضحااي والنةنع امل نيع انىيث املاديف  ،5يع إشز اك ما أيضزا  ،الزن املصزما اسزد ا،زا ا
الى ديع .وقد اةنت النةنازان م نومزاا وفز يف عزن الاحزدايا الز عواج زا الزدول األطز ا، ،
عنىيث الا اماهتا إبزالع األل ام اوجد املاديف  5وكثلك الاحزدايا امل وازع  ،عدزدل املسزاعديف إىل
الضززحااي اوجززد خ ززع عمز مززا وعو .وكنايةززع لززثلك ،قززدمت النةناززان مززداخ ا قيمززع خز ل
ا جامززاع الززثي عدززد مززع السززودان شززأن الززن املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع .وعز ويف عنز
لك ،أج ا النةنع عباد مثم ا لآلرا مع النةنع امل نيع انىيث املاديف  5شأن حتديزد األولزوايا
مع م اعايف املواعيد الن اسيع احملدديف لندول األط ا ،اوجد املاديف .5
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اثني ا -ااتنتاجاو
 -15اااسنصززت النةنززع ا اززانااجاا الااليززع نززا عن ز عمن ززا خ ز ل الى زرتيف الىاصززنع ززد
ا جاماعد اخلامس عش والسادب عش لندول األط ا،

ألف -النهج ااصمم حسب احلاالو الفردية
 -16يبززدو الززن ف ززا اززا ا ن  ،الرتكي ز عن ز مززا لززدى دولززع ط ز  ،ين ززا مززن حتززدايا
واااياجززاا وززدديف  ،عنىيززث أهززدا ،ا عىاقيززع .ف ززو يكز عنز اجل ززود اجلماعيززع لنززدول املاضز ريف
والدول الدادريف عن عددل املساعديف  ،عنىيث ا عىاقيع .ويازي منزربا مىيزدا لنزدول املاضز ريف ل ز
حتدايهتا واااياجاهتا .واظي الن املصما اسد ا،زا ا الى ديزع ابهامزام كبز  ،ايزل اعصز
عدد مزن الزدول األطز ا ،األخز ى امل امزع ابلنةنزع ل نزد م نومزاا إيزافيع عدزد ا جاماعزاا
األوليززع امل دززوديف عن ز هززامش ا جامززاع اخلززامس عش ز لنززدول األط ز ا .،وقززد أعززدا النةنززع،
لايس ز عمن ززا  ،املسززادب  ،عززا ج ل دززد ا جاماعززاا املا ندززع ابلززن املصززما اسززد ا،ززا ا
الى ديع .وعن املدى ال وي  ،قد يقون من املىيد اااقشا ،ما إ ا كان مزن املمقزن أن عشزار
النةان األخ ى املنشأيف اوجد ا عىاقيع أو الدول األط ا ،األخ ى نشاف أكرب  ،هثا الن .
وعز ى النةنززع أنززه مززن امل ززا ع مجززع األنش ز ع  ،إطززار الززن املصززما اسززد ا،ززا ا الى ديززع إىل
ا زواراا عن ز الص ز يد الززوطي .و ،هززثهن ا،ال زع ،عقززن الامززاب الا ززاون مززع الش زكا الززوطنيد،
عنززدما عقززون مشززاركع النةززان املوجززوديف  ،جنيززف أكث ز ص ز و ع .وعن ز اززبي املثززال ،عقززن أن
عساعد وااديف أو ا ناان من اجل اا املامع أو اجل اا ارتقنيميع الش يقع لدولع ماض ريف م ينزع ،
جمز ز ززال إج ز ز ز ا اا إزالز ز ززع األل ز ز ززام ،أو منظمز ز ززع دوليز ز ززع أو ز ز ز اقوميز ز ززع م امز ز ززديف ، ،الاحض ز ز ز
ل جاماعاا ابلا اون مع الدولع ال  ،امل نيزع .و ،هزثهن ا،الزع ،عقزن لنةنزع أن عواصز ال مز
وصى ا هيةع اااشاريع أو عنسيديع.

ابء -برانمج الشراكاو
 -17نظ ا ل ااي اب احملدود لرب م الش اكاا ،ولنديمع احملامنزع ألدايف إلقرتونيزع مااازع عزرب
ارتنرتنززت لايسز عنسززيق عمنيززع عبززادل امل نومززاا شززأن عنىيززث ا عىاقيززع ،جيززدر النظز  ،أاززاليد
لاحسززد ز م الش ز اكاا مززن أج ز زايديف قيماززه وااززاسدامه .ولززثلك ،عشززق النةنززع الززدول
األط ز ز ا ،ال ز ز ش ززاركت  ،ا اادص ززا ال ززثي أج ع ززه م ززؤخ ا ش ززأن ز ز م الش ز ز اكاا وعش ززيد
اسامها ا.
 -18وعشززق ناززاس ا اادصززا مؤش ز ا عن ز أن ز م الش ز اكاا لززن يقززون مىيززدا إ إ ا
قززدمت الززدول األطز ا ،إاز اماهتا ،وإ ا أمقن ززا أيضزا ا،صززول عنز امل نومززاا مززن خ لززه يززع
ع يز الانسززيق .وعقززن حتديززق ززس املقااززد مززن خ ز ل زايديف الززوعي .ز أن النةززا  ،ززس
النظز عززن النظززام املسززاسدم ،ياوقززف عنز مشززاركع وإشز ا الززدول األطز ا .،واززيا ند إدخززال
ع ي اا م مع عن الرب م اااثمارا ماليا .ولدعا هثهن الدضيع ،ايقون من امل ا اصزول زايديف
 ،مساوى اااي اب الدول ااسدام األدواا املاااع االيا.
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 -19و ،هززثهن امل انززع ،عوصززي النةنززع الززدول األطز ا ،ابملسززامهع  ،الصززي ع ا،اليززع لنززرب م
من خ ل عددل يا ا ا عصال الوطنيع ،و احديل هثهن امل نوماا ابناظام .كما عوصي النةنع
ال ززدول األطز ز ا ،امل نيز زع اد ززدل امل نوم ززاا إىل وا ززديف دع ززا الانىي ززث م ززن أجز ز حت ززديل الص ززىحع
الد يززع املا ندززع ظززا عنز املوقززع الشززبقي ل عىاقيززع وعوصززي ا ،عنز وجززه اخلصززو  ،ادززدل نبززثيف
عن أي عمنياا وهياك واياااا وطنيع ما ندزع إبجز ا اا إزالزع األل زام .وخز ل ال زام املدبز ،
ااساقشف مع واديف دعا الانىيث النظا األخ ى ال عقن لندول األط ا ،من خ هلا حتزديل
م نوماهتززا نىسز ا .وعقززن أن عشززم هززثهن الززنظا خيززارا إلقرتونيزا رتجنززاز الادززاري املددمززع اوجززد
املززاديف  7مززن شززأنه أن ييس ز دززدر أكززرب ا ط ز ع عن ز امل نومززاا املا ندززع ابااياجززاا الززدول
املاض ريف والاحدايا ال عواج زا ،وعنز امل نومزاا املا ندزع ازا عددمزه الزدول الدزادريف عنز لزك
من الدعا.

جيم -التعاوو مع اللجاو افخرى من أجل حتايا االحتياجاو والتحاايو
 -20يثبت ا،وار والا اون املناظمان ف اليا مزا  ،الزدفع قزدما انىيزث ا عىاقيزع .وألن الا زاون
واملس ززاعديف يش ززق ن م ززا يس ززم لالوج ززه ا خز ز لن من ززعل فيم ززا يا ن ززق اب لا ام ززاا الز ز عى يز ز ا
ا عىاقيع عن الزدول األطز ا ،املاضز ريف ،فز عقزن أن يقزون الا زاون مزع النةنزع امل نيزع اسزاعديف
الضززحااي والنةنززع امل نيززع انىيززث املززاديف  5إ من ديززا .ورتاز ام هززاعد النةنازد  ،الززن املصززما
اسد ا،ا ا الى ديع قيمع خاصع .فبإمقان النةنع امل نيزع انىيزث املزاديف  ،5عنز ازبي املثزال،
أن عساعد  ،إ ز از األولزوايا املا ندزع ابلزدول األطز ا ،الز ع قزف عنز عنىيزث املزاديف  ،5ازا ،
ل ززك املواعي ززد الن اسي ززع احمل ززدديف هل ززا رتزال ززع األل ززام ، ،ا ززد عق زن ا عام ززاد عن ز النةن ززع امل ني ززع
اساعديف الضحااي لدى م اجلع الدضااي املا ندع اساعديف الضحااي  ،إطار الن املصما اسد
ا،ا ا الى ديع اخلا بند ما.
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اارفق
ال اانهج ااص اامم حس ااب احل اااالو الفردي ااة للتع اااوو وااس اااعاال اج ااب
اتفاقية حظر افلغام ااضادال لألفراد
النهج ااصمم حسب احلاالو الفردية
 -1مززن أجز ع يز أهززدا ،اعىاقيززع اظز األل ززام املضززاديف لألفز اد والا ن ززاا احملززدديف املاىززق
عني ا  ،مؤمت ما وعو اا ا هثهن ا عىاقيع ،ومن أج الوفا  ،إىل أقصز ازد ممقزن ،عميزع
ا لا اماا املابديع اوجد هزثهن ا عىاقيزع ونزول عزام  ،2025عزدعا النةنزع امل نيزع ا يز الا زاون
واملساعديف (النةنع) الدول املاض ريف امل امزع مزن أجز املشزاركع  ،الزن املصزما اسزد ا،زا ا
الى ديززع .وي ززد ،هززثا الززن إىل ع زوف منززرب لىز ادى الززدول املاض ز ريف كززي عدززدم  -صززىع طوعيززع
و رابيع  -م نوماا مىصنع عن الاحدايا ال عواج زا وعزن اااياجاهتزا  ،مسز اها لنوفزا
ابلا اماهتززا املابديززع اوجززد ا عىاقيززع عنز مززو ف ززال وم سززا .وياززي الى صززع لناواصز مززع اجل ززاا
املام ززع (ا ززا  ،ل ززك الشز زكا احملامن ززون  ،إط ززار الا ززاون فيم ززا ززد ن ززدان اجلن ززوب أو الا ززاون
ارتقنيم ززي) ،وم ززع املا ززدين  ،جم ززال ارتجز ز ا اا املا ند ززع ابألل ززام ،واجل ززاا األخز ز ى ص ززاابع
املصززنحع .ويشززق امززا الززدول األط ز ا ،املاض ز ريف امل نيززع ل مززام األمززور عن ز الص ز يد الززوطي
عنص ا جوه اي.
 -2و ززدعا مززن النةنززع امل نيززع ا يز الا ززاون واملسززاعديف ،عدز ر الدولززع املاضز ريف امل نيززع كيىيززع
عنظيا الن املصما اسد ا،ا ا الى ديع .وحتدد شق ا جاماع (ا جاماعاا) ومن ينب ي
هلز ززا املشز ززاركع فيز ززه (في ز ززا) .وعقن ز ززا أيض ز زا أن عد ز ز ر مقز ززان عدز ززد ا جاماعز ززاا .وعقز ززن عدز ززد
ا جاماعاا عن هامش اجاماعاا ما د الدورعد أو اجاماعاا الدول األط ا ،أو مؤمت اا
ا اززا ا  ،أو اززا خززارج جنيززف وخززارج اززياق ا جاماعززاا الدوليززع ،ر ززا أن الززدعا الززثي
عددم ززه النةن ززع ق ززد يق ززون و ززدودا  ،ه ززثهن ا،ال ززع نظ ز ا لنم زوارد املااا ززع .وعق ززن لنةن ززع أن عد ززدم
اقرتااززاا عنز أاززاب اخلزرباا السززا دع والززدروب املساسنصززع .و ،كز اجامززاع ،اززااا الى صززع
لندولع املاض ريف لادييا االا ا ال اهنع وعسنيط الضو عن املسزاس والاحزدايا الز عز ال قاسمزع
وابلاززاب زايديف الشززىافيع ودعززا عبززادل امل نومززاا .ومززن شززأن لززك أن يسززاعد ابلاززاب  ،عيس ز
الش اكاا اجلديديف املمقنع من أج إمتام الدول املاض ريف لا اماهتا وع داهتا.

مناذج لصيغة اجتماع
أو  -ع

ااا ب يددمه رسيس النةنع شأن الن

املصما اسد ا،ا ا الى ديع

ثنيا -عز عددمززه الدولززع ال ز  ،امل نيع/املاضز ريف شززأن ا،الززع وا ااياجززاا والاحززدايا ،
جمال عنىيث الا اماهتا اوجد ا عىاقيع وع داهتا اوجد خ ع عم ما وعو
(أ )

الظ و ،وا ااياجاا والاحدايا  ،جمال إزالع األل ام؛

(ب) الظ و ،وا ااياجاا والاحدايا  ،جمال عدم املس و ا؛

6

GE.17-18641

APLC/MSP.16/2017/6

(ج)

الاح ززدايا وا ااياج ززاا  ،جم ززال ع ززوف ال ز زربام املا ند ززع ابلاثدي ززف اس ززاط
األل ام واب،د من ا؛

(د)

الاحدايا وا ااياجاا  ،جمال عنىيث إج ا اا مساعديف الضحااي؛

(ه)

ارتج ز ا اا ال ز عض ز نع ظززا الدولززع امل نيع/املاض ز ريف عن ز الص ز يد الززوطي مززن
أج ع ي م اي ا عىاقيع ويمان ا ماثال هلا؛

(و )

عبادل خرباا الدولع ال  ،امل نيع/املاض ريف  ،ارتجز ا اا املا ندزع ابألل زام مزن
خ ل الا اون الثناسي وارتقنيمي والدوب.

ثلثا -مناقشع مع املشاركد شأن امل نوماا املددمع
را ا -ااانااجاا
 -3وعق ززن أن عش ززم ماا ززع ه ززثهن ا جاماع ززاا ،وفدز زا لاد ززدي الدول ززع ال ز ز  ،املاضز ز ريف،
مس ززاس مثز ز الاد ززاري الز ز عق ززن عدااب ززا م ززع املش ززاركد ،وا جاماع ززاا ال اد ززع ( ،جني ززف
و/أو  ،الدولززع املاض ز ريف) ،وعبززادل امل نومززاا ،وويززع ق زواسا يززا ا ا عصززال ،وحتسززد مسززاوى
ارت غ الوطي و/أو م الش اكاا.

معلاماو أاااية
 -4ينب ززي لن ززدول األطز ز ا ،أن عز ةد ززيا ناي ززع الاد ززدم احملز ز ز والاح ززدايا املابدي ززع ،وايز ز ع ،
اعابارهززا اهلززد ،املشززرت املاززوخ حتديدززه ونززول عززام  .2025واززا ا ن ،مل عززف ززد  32دولززع
ط فا ق الا اماهتا  ،جمال إزالع األل ام (املاديف  )5وأشارا  29دولع إىل أهنا مسزؤولع عزن عزدد
كب ز مززن النززاجد مززن األل ززام وعواجززه حتززداي  ،عدززدل املسززاعديف لنضززحااي اوجززد خ ززع عم ز
ما وعو .وعواجه الدول األط ا ،املاض ريف عددا من الاحدايا املاليع والادنيزع و/أو السياازيع ،الز
ختانف إىل اد كب مزن دولزع إىل أخز ى .و يوجزد هنز واازد لمناازد جلميزع ا،زا ال ،وقزد
يقززون ابلاززاب مززن املىيززد دعززا فز ادى الززدول األطز ا ،مززن خز ل هنز مصززممع اسززد االا ززا.
وعنز ز ه ززثا األا ززاب ،أوص ززت النةن ززع امل ني ززع ا يز ز الا ززاون واملس ززاعديف  ،عد ي ه ززا املد ززدم إىل
ا جاماع اخلزامس عشز لنزدول األطز ا ،ابملشزاركع  ،الزن املصزممع اسزد ا،زا ا الى ديزع.
وقد راد ا جاماع اخلامس عش لندول األط ا ،ادا ظثهن الاوصيع.

االتصاط
 -5خبصززو الززدول األطز ا ،امل نيع/ا ااىسززاراا ،ي ج ز ا عصززال ابلنةنززع امل نيززع ا ي ز
الا اون واملساعديف من خ ل واديف دعا الانىيث .isu@apminebanconvention.org
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